
LEPIDOPTERAVAN CELEBES
VERZAMELD DOOR

Mr. M. C. PIEPERS,

met aanteekeningeu eu beschrijving der nieuwe soorten

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

TWEEDEafdeeling: HETEROCERA.

IV.

PYRALIDINA.
(Vervolg van Deel XXVI blz. 119—144).

Gen. 96. HETEROGNEPHESLed.

79. Strangulalis Snell., Tijdsclr. v. Ent. XXIII (1880) p. 224.—

PI. 3, fig. \ en ia (kop).

Een man.

In mijne beschrijving zeg ik, dat de grondkleur van de

bovenzijde der vleugels zwart is. Fß^^zwart ware eene juistere

benaming.

Maros; ook een voorwerp van Java, waarnaar de afbeelding

is gemaakt. Dit exemplaar is iets grooter en bonter dan het

Gelebaansche.

Gen. 101. LOMOTROPHALed.

80. Costiflexalis Guen. , Delt et Tyr. p. 313. —Led., Beitr. p.

313, pi. 14 fig. 8.
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Eenige exemplaren van de verschillende plaatsen waar ver-

zameld werd.

Schijnt niet zeldzaam.

Gen. 108. GOENOSTOLALed.

81. Palliventralis Snell., Tljds. v. Ent. XXIII (1880) p. 225. - ^

PI. 3, fig. 2, 2a (kop) en 2Ô (voorpoot).

Twee gave mannen.

De palpen zijn bij deze soort niet alleen iets langer, doch

ook iets smaller dan bij Apicalis Lederer, overigens juist even-

eens gevormd.

Takalar.

82. Pallicostalis Snell, tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 226. --

PI. 3 j fig. 3 en 3a (achterlijf $).

Vele exemplaren.

De palpen zijn bij deze soort juist eveneens gevormd als bij

de voorgaande, doch de pooten missen alle langere beharing.

Het mannelijke achterlijf is slanker dan het vrouwelijke en de

ringen scherp wit gerand, terwijl de beide laatsten op den rug

in het midden zwart zijn.

Van alle lokaliteiten. Schijnt niet zeldzaam.

83. Eromenalis Snell., Tijch. v. Ent. XXIII (1880) p. 226. —
PI. 3, fig. 4 en 4« (kop).

Een paar.

Ik moet hier opmerken dat de plaatsing dezer kleine soort

in het genus Coenostola slechts voorloopig kan zijn, ten einde

weder geen nieuw te moeten vormen, want, afgescheiden van

den slankeren bouw en de eenkleurige spits van het achterlijf,

zijn de palpen geheel anders, met lang en grof behaard middenlid

en lang, dun, rolrond eindlid (zie fig. 4«). Het genus Gonocausta

Led. zou trouwens ook nog in aanmerking kunnen komen ter

opname van Eromenalis.

Makassar,
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Gen. 409. HEDYLEPTALed.

84. Vulgalis Guen., Beli, en Vyr. p. '202, pi. G, (ig. 8.

Een afgevlogen man.

Vulgalis is cene zeer verbreide soort. Ik ken haar van Gelebes
,

Java, Sumatra, Angola, Golumbie, St. Martin en Jamaica.

Makassar.

85. Ustalis Led., Beitr. p. 179. nO. 67 pi. 10 f. 14 {Bolys).

Pyraustalis Snell., Midd. Smn. Lepid. p. 71 {Hedylepta).

Mijne Pyraustalis is Ustalis Led., doch behoort niet tot

Botys, waar Lederer haar plaatst.

Hij heeft zijne voorwei'pen niet goed onderzocht of zij waren

niet gaaf, want de generieke kenmerken zijn ook bij de wijfjes

te zien, ofschoon niet zoo duidelijk als bij de mannen. Palpen

gevormd als bij Vulgalis., het korte eindlid iets duidelijker.

Bonthain, Balangnipa, Makassar. Ook op Java, Sumatra en

Geylon.

Gen. 110a. OMIODESGuen. Led.

86. Analis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 227. —PI. 3,

fig. 5 en 5« (kop).

Een gave man.

De palpen zijn bij deze soort zooals bij Humeralis en Leporalis,

doch met wel zoo duidelijk eindlid. Daarentegen zijn de bijpalpen

zeer klein en verborgen.

Takalar. Komt ook op Java voor.

Gen. llOè. PHYCIDICERA Snell.

Midden-Sumatra IV. 1. Lepid. p. 71.

In mijne beschrijving van dit nieuwe genus zeide ik, dat

de bijpalpen ontbreken; dit is onjuist. Zij zijn kort en dun,

doch zigtbaar.

87. Salebrialis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 228. —
PI. 3, fig. 6 en 6a (kop).

Twee gave paren.

ßii het ^ dezer soort is het eindlid der palpen korter, smaller
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en spitser dan bij den c?
, waar het aan de voorzijde een weinig

afgerond is.

Bonthain, Komt ook op Java voor.

88. Manicalis Snell., Midd. Sumatra IV. 1 Lepid. p. 72.

Een exemplaar.

De afbeelding dezer soort heeft het licht nog niet gezien.

Saleyer. Mij buitendien alleen van Sumatra bekend.

Gen. 11 '2. RHIMPHALEALed.

89. Fastidialis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 228. —
PI. 3, fig. 7 en la (kop).

Vier exemplaren.

Maros, Makassar.

Gen. 122. AGATHODESGuen.

{Stenurges Led.)

Het Noctuinen-genus van Guenée, waarvan Lederer spreekt,

heet Ächatodes , zoodat er geene reden is om Guenée's naam voor

het onderhavige, tot de Pyraliden behoorende, te veranderen.

90. Ostensalis Hübn., Zuträge f. 833, 834.

Makassar. Vliegt ook op Java en Sumatra.

Gen. 126. DIASEMIA Guen., Led.

91. Ramburialis Dup., Noct. VIII p. 343, pi. 233 fig. 6.

Een zeer gave <?.

Maros. Vliegt ook op Java en in Zuid-Europa, zeer waar-

schijnlijk ook in Afrika.

92. Spilonotalis Snell, Midd. Sum. IV. 1 Lep. p. 73.

Een wijfje.

Makassar. Ook op Java en Sumatra.

Gen. 127. ANTIGASTRA Led.

93. Catalaunalis Dup., Noct. VIII p. 330, pi. 232 fig. 8,

Een wijfje.

Bonthain,
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Gen. 129. METASIA Guen. Led.

94. Lilliputalis Snell., Tijäs. v. FmL. XXIII (1880) p. 229. —
PI. 3, flg. 8.

Twee paren.

Makassar, Saleyer. Ook op Java (Heckmeyer, Piepers).

Gen. 133. EUGLASTALed.

95. Maceratalis Led., Beitr. p. 189 pl. 15 f. 11.

Vier exemplaren, allen vrouwelijk.

Lederer's voorwerpen dezer schoone Pyralide waren van

Nieuw-Holland. Die van Celebes komen geheel met zijne af-

beelding overeen.

Makassar, Saleyer, Bonthain.

Gen. 135. SIRIOCAUTA Led.

A.

96. Testulalis Hübn. Zutr. p. 12 f. ,629, 630. —Snell., Tijds.

V. Ent. XV (1872) p, 94.

Een man.

Ik heb deze soort nu reeds van Porto-Rico, Columbio,

Angola, Madagascar, Java, Celebes en Amboina gezien.

Bonthain.

97. Simialalis Snell. , Ilidd. Sumatra^ IV, 1 Lepid. p. 73. —
PI. 3, fig. 9, 9« (kop) en 9ô (achterlijf).

Zes gave exemplaren.

De palpen zijn eenigszins vreemd van vorm , iets smaller dan

de oogen, breed, plat, aan de voorzijde rond uitgesneden

(zie fig. 9«).

Makassar, Bonthain, Takalar. - Ook op Java en Sumatra.

Gen. 1366. NIC ARI A Snell.

Tijds. V. Ent. XXIII (1880) p. 229.

98. Latisquamalis Snell. , 1. c. p. 230. —Pl. 3, fig. 10, IOä (kop)

en 106 (voorvleugel).

Een man.
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De palpen zijn gevormd als bij Botys A, a, a, Lederer.

Bonthain.

Gen. 137«. HYMENOPTYGHISZeil, , Led.

A.

(Ader 2—4 der voorvleugels verwijderd van elkander ontspringende
,

5 met 4 uit één punt ; hunne binnenrandsader ongebogen).

99. Sordida Zell, Micropt. Caff. p. 65. —Led., Beitr. p. 134,

pi. 16 f. 2.

Verscheidene exemplaren.

Makassar, Bonthain, Takalar, Balangnipa.

B.

(Ader 2—5 der voorvleugels digt bijeen ontspringende, bijna

uit één punt; hunne binnenrandsader bogtig).

100. Dentilinealis Snell. , Midd. Sumatra IV. 1 Lepid. p. 74.

Vijf exemplaren.

De Celebaansche voorwerpen zijn anders gekleurd dan die van

Sumatra en Java, alwaar deze soort ook voorkomt, namelijk

licht okerbruin, iets grauwachtig, terwijl de Sumatranen en

Javanen, vooral laatstgenoemden, vrij helder okergeel zijn. Ook

is de teekening flaauwer dan bij de exemplaren van Gelebes.

Makassar, Takalar.

Gen. 137Ä. DECTIGOGASTER Snell.

Tij ds. V. Ent. XXIII (1880) p. 230.

101. Zonulalis Snell, I. c. p. 231. —PI. 3, fig. 11, 11« (kop) en

\\b (achterlijf $).

Drie exemplaren.

Makassar, Balangnipa.

Gen. 139. PLEONEGTUSALed.

102. Tabidalis Led., Beitr. p. 189 n». 113,

Eenige exemplaren.

MsiHassar, Takalar, Saleyer^
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Gen. 443. ENTEPHRIA Led.

103. Appensalis nov. sp. —PI. 3, fig. 12 en 12a (kop).

Een paar, de ê zeer gaaf, van 17 en 18 mm. vlugt.

Volgens de beschrijving en afbeelding in bouw zeer met

Entephria praeruptalis Led. overeenkomende, de voorvleugels

echter spitser gepunt.

Palpen vuilwit, lid 2 aan de buitenzijde bovenaan donker-

grijs. Kop vuilwit. Sprieten grijs, bij den ^ fijn bewimperd.

Thorax in kleur overeenkomende met den grond van de boven-

zijde der vleugels, die bij den <? licht, bij het ? donker stofgrijs is.

De teekening bestaat uit eene zwarte stip bij den voorrands-

' wortel der voorvleugels, die wortelwaarts wit is afgezet , en uit

eene bijna ongebogene, steile eerste dwarslijn op een vierde,

die aan den voorrand zwart is, naar onderen dunner wordt

en den binnenrand niet ten volle bereikt. Ook deze dwarslijn

is , naar onderen verflaauwend , wortelwaarts wit afgezet.

Dwarsader met een fijn zwart streepje. Eindelijk volgt de

tweede dwarslijn, die in het midden slechts eene koi'te bogt

maakt, en nu is de grond tusschen de bovenhelft der dwarslijn

en het zwarte streepje op de dwarsader helderwit, waardoor

eene, als aan den voorrand hangende, boonvormige figuur

ontstaat. Van den voorrand tot ader 2 is de tweede lijn bijna

zwart, de veel flaauwere onderhelft grijs. Achtervleugels met

flaauwe grijze booglijn en middenvlek. Franjelijn dik, donker-

grijs. Over den wortel der witte franje eene grijze lijn. Ach-

terlijfsrug grijs met fijn wit gerande ringen, op ring 4 (van

den wortel af) een wit, door twee zwartgrijze stippen afgezet

vlekje.

Onderzijde grijs, lichter dan boven, tegen de vleugelwortels

witachtig, de teekening der bovenzijde flaauw aangeduid.

Borst, buik en pooten vuilwit.

Maros, een ?; Java (Rembang), een zeer gave en frissche <?

(Piepers).
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Gen. 144«. COPTOBASISLed.

104. Sulcialls Walker p. 684.

Twee mannen.

Takalara.

105. Thyasalis Walker p. 734.

Een $.

Maros.

Ik neem de gelegenheid waar, hierbij aan te teekenen dat

Lederer's twijfel, of Quad/rimaculalis KoUar (in von Hügel,

Kaschnir eie. p. 492. —Lederer, Beitr. pi. 16 f. 12), waarvan

hem de <? onbekend was , wel in dit genus te huis behoort
,

ge-

grond is. Beide sexen dezer soort ontving ik onlangs van Dr.

Staudinger en bevind na onderzoek, dat zij eene Botys A, b. Lede-

rer is. De sprietwortel is bij den $ geheel regelmatig gevormd.

Evenmin is Tristrialis Bremer [Lepid. Ost- Sibirien' s p. 68

pi. 6 f. 7) eene Coptohasis , in welk genus Wocke haar in de

2de uitgave van Staudinger en Wocke's Catalogus plaatst. Zij

behoort eigenlijk in een nieuw genus tusschen Hech/lepta Led.

en Omiodes Guen. , Led. te komen ; des noods kan men haar

in Omiodes plaatsen.

Daarentegen is Zelleri'^v&ca. , 1. c. p. 70, pi. 6 f 12 {Erehina

Butler, lil.) eene echte Coptohasis.

Gen. UU. DEGELIA Snell.

Tijds. V. Ent. XXIII (1880) p. 231.

106. Terrosalis Snell, 1. c. p. 232. — PI. 4, fig. 1, \a (kop)

en lè (achterpoot <?).

Een S.

Komt ook op Java voor.

Takalar.

Gen. 153. AEDIODES Guen., Led.

107. Trimaculalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 232. —
PI. 4, fig. 2 en 2« (kop).

Een wijfje.

Makassar. Qjuaternalis vond Piepers op Java.
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108. Orientalis Snell., Tijds. v. Mi. XXIII (1880) p. 233. —
PI. A, fig. 3, 3a (kop) en 3Ò (spriet).

Verscheidene gave exemplaren.

De sprietwortel is bij den <? vrij groot, stomp kegelvormig,

tweemaal zoo dik als de schaft.

Van alle lokaUteiten. Schijnt gewoon.

Gen. 156. ATHALOËSSALed.

109. Floridalis Zeil. , Mkropt. Cajf. p. 60. —Led. , Beitr. pi. 17 f. 2.

Calidatis {Glyphodes) Guen. , DeLt. et Pi/ral. p. 294.

Drie exemplaren.

Makassar, Maros, Bonthain.

Gen. 158Ô. LAMPRIDIA Snell.

Tijds. V. Ent. XXIII (1880) p. 234.

110. Fuliginalis Snell., I.e. p. 234, —PI. 4, fig. 4 en 4« (kop).

Negen exemplaren.

Makassar, Maros.

Gen. 159. ZINGKENIA Zeil., Led.

111. Recurvalis Fabr. , Si/st. Ent. 29.

Fascialis Gram. , IV pi. 398 O. —Stoll, pi. 36 f. 13 p. 163.

? Nigrella Linn., Syst. Nat. Ed. XIII. Tom. III, Append,

p. 225.

Verscheidene exemplaren. Zij verschillen niet van Ameri-

kaansche en Afrikaansche. Linnaeus' naam is misschien de

oudste voor deze soort.

Overal waar verzameld werd. Schijnt gemeen.

112. Perspectalis Hübn., Samml. Eur. Schmett. Pyr. f. 101. —
Ouexï., Belt. et Pi/r. p. 226.

Verscheidene exemplaren.

Voorwerpen dezer soort van Celebes en Java zijn iets

kleiner, maar zuiverder zwart dan de meeste Amerikaansche,

waar de grondkleur gewoonlijk met bleek leembruin is ge-

mengd. Ook zijn bij eerstvermelde de tandjes aan de bui-



44 IiEPIDOPÏBBA VAN CELEBES.

tenzij de van de witte dwarsstreep der achtervleugels ondui-

delijker. Dit varieert echter ook bij de Amerikanen.

Schijnt op Gelebes even gemeen als Becurvalis.

Gen. 161. DIATHRAUSTA Led.

113. Prof undalis Led., Beitr. p. 146 pi. 17 f. 7.

Een wijfje.

Bonthain. Vliegt ook op Java.

Gen. 166. PYGNARMONLed.

114. Jaguaralis Guen., Belt. et Pyr. p. 283 (?). —Led., Beitr.

p. 149, pi. 17 f. 11 (<?).

Een exemplaar.

De bijpalpen zijn bij deze soort wel is waar klein, doch

zij ontbreken niet zooals Lederer beweert.

Maros.

Gen. 167. SPILOMELA Guen., Snell.

Snell., Tijds. v. Ent. XVIII (1875) p. 255.

115. Ommatalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 235. —
PI. 4, fig. 5 en ha (kop).

Drie gave exemplaren.

Ik ken deze soort tot dusverre alleen nog maar van Celebes.

Makassar, Balangnipa.

Gen. 168. GONGHYLODESGuen., Snell.

116. Caberalis Guen., Belt. et Byr. p. 284.

Verscheidene exemplaren van alle lokaUteiten.

117. Corycialis Snell, Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 237. —
PI. 4, fig. 6.

Een paar.

Makassar. Ook op Java.

118. Baptalis Snell, Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 238. —PI. 4, fig. 7.

Twee gave wijfjes.

De franje is bij deze soort (ook bij de twee voorgaande)

bleekbruin, met eene iets donkerder lijn over den wortel

Takaiar. Vliegt ook op Java.
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Gen. 170. SYNCLERALed.

119. Traductalis Zell., Mier. Caffi: p. 54.

Rel'malìs Led., Wien. ML Mon. Sehr. I (1857) p. 101.

Een wijfje.

Eene wijdverbreide soort. Ik ken haar van St. Martin,

Golumbie, Zuid- Afrika, Syrie, Java en Gelebes.

Bonthain.

120. Onychinalis Guen., Delt. et Vyr. p. 205, pi. 6 f. 1 {Ampia!).

Een gave man.

Deze door Lederer nergens vermelde soort behoort tot

dit genus.

Makassar.

Gen. 171. LEPYRODESGuen.

Belt. et Vyr. p. 277.

421. Geometriealis Guen., 1. c. p. 278, pi. 8 f. 6.

Eenige exemplaren.

Dit genus, dat aan Lederer alleen uit Guenée's beschrijving

bekend was, ontbreekt in zijne Analytische tabel. Het komt

zoo zeer met Phalangiodes Guen., 1. c. p. 278 overeen, dat

beiden wel onder den naam Lepyrodes vereenigd zouden kunnen

worden. Alleen bevind ik dat de palpen wat breeder zijn bij

Lepy rodes dan bij Fkanlangiodes en de mannelijke achtervleugels

bij eerstgenoemd genus niet breeder dan de vrouwelijke.

Lep. geometricalis $ heeft niets onregelraatigs in het aderstelsel.

Lep. quadrinalis Guen. is mij onbekend. Ik weet dus niet

of zij inderdaad tot hetzelfde genus behoort als Geometricalis,

Evenmin kan ik dit zeggen van Piabilis Wallgr. , Astomalis

Feld, en Rog. , Bistigmatalis Pryer en Fengwhanalis Pryer —
allen , volgens de auteurs , Lepyroden.

Makassar , Bonthain , Maros.

Gen. 172. PHALANGIODESGuen., Led.

Dit genus, dat Lederer niet volledig beschrijven kon, oni"

dat hij slechts beschadigde exemplaren had (zie in afdeeling

32 zijner Analytische tabel), moet eigenlijk in afdeeling 67
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dier tabel komen, want de sprieten zijn bij beide sexen van

Thai. Neptis Gramer {Neptisalis Guen.), bij Fhal. Columalis

Snell. (en ook bij Lepyrodes Geometriealis) iets langer dan drie

vierden van den voorrand der voorvleugels. Het heeft zijne

plaats in de genoemde afdeeling naast het genus Filodes
,

waarvan het zich door kortere sprieten {PJialangiodes |, Filodes

\\ maal zoo lang als de voorvleugels) en door bij beide sexen

aanwezige ader 8 der achtervleugels onderscheidt. Eene lange

beharing der mannelijke voorpooten komt bij beide genera

voor '

) , evenals bij Lepyrodes , waarmede Phalangiodes zeer

wel vereenigd zou kunnen worden , daar ook de geheele habitus

overeenkomt en er alleen een klein verschil in de breedte der

palpen en in die der mannelijke achtervleugels bestaat.

Palpen bij Phalangiodes als bij Filodes. Sprieten draadvormig,

naakt. Achterlijf, duidelijk langer dan de achtervleugels; deze

vrij breed , vooral bij de mannen , waar voor- en binnenrand

bijna even lang zijn. Ader 8 en 9 der voorvleugels zijn ge-

steeld, niet 8—10 zooals Lederer zegt.

122. Neptis Cramer, III pi. 264 F.

Neptisalis Guen. , Belt, et Fyr. p. 279.

Eenige exemplaren.

Cramer's afbeelding is niet twijfelachtig.

Makassar, Bonthain. Ik bezit deze soort ook van Java.

123. Columalis Snell., Tij ds. v. Ent. XXIII (1880) p. 239. —
PI. 4, fig. 8 ($).

Zes exemplaren.

Makassar, Bonthain. —Ook op Gebeh.

Gen. 173. SPANISTA Led.

124. Ornatalis Dup., Nod. Vili p. 207 pi 223. —Herr. Schaff.

Syst. Bearh. IV p. 10 fig. 52.

1) Zooals ik eerst onlangs bevonden heb, toen ik den ^ van Fitoâes fidvidorsatis

flübn. leerde kennen. Bij dezen zijn ook ader 2—5 digter opeengedrongen dan

bij bet Ç, zoodat dit eveneens als generiek kenmerk vervalt (zie fijds. v. Ent,

XXIII (1880) p. 238).
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Verscheidene exemplaren van alle plaatsen waar verzameld

werd. Schijnt niet zeldzaam en komt, behalve in Zuid-Europa,

ook in Afrika en op Java voor.

125. Pretiosalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 239. —
PI. 4, fig. 9 en <èa (kop).

Een gave en frissche $.

Het eindlid der palpen is minder beslist driekant dan bij

Ornatalis ^ doch overigens zijn zij eveneens gevormd.

Makassar.

Gen. 175. PHYSEMATIALed.

126. Pollutalis Snell, Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 240. —
PI. 4, fig. 10 en 10« (kop).

Een paar, de $ gaaf.

Lid 1 der smalle
,

gebogen palpen is eenigszins ruw behaard
,

2 en 3 zijn glad beschubd en bij sommige exemplaren de

buitenzijde van lid 2 bovenaan zwart.

Maros. Ook op Java; Ambarawa (Ludeking), Toeban (Piepers).

Gen. 179. ISOPTERYX Guen., Led.

127. Foedalis Guen., Belt. et Pyr. p. 228 pi. 4 f. 7. —Snell,

Tijds. V. Ent. XV (1872) p. 96.

? Tenellalis Guen. , l c. p. 228.

Eenige exemplaren.

Ik heb op het oogenblik deze soort voor mij uit de volgende

landen : Angola, Madagascar, Ceylon, Java en Gelebes, en wanneer

Tenellalis hier behoort, komt zij ook in Zuid- Amerika voor.

Maros, Makassar.

Gen. 183. HYDROCAMPAGuen., Led.

128. Difflualis Snell, Midd. Sum., IV, Lepid. p. 74.

Vele exemplaren van alle lokaliteiten. Schijnt gemeen ,
even-

als op Java en Sumatra.
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Gen. 184. PARAPOYNXHübn., Led.

A.

129. Hebraicalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 240. —
PI. 4, %. li en \\a (kop).

Twee paren.

Makassar. Vliegt ook op Java.

130. Fregonalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 241. —
PI. 4, fig. 12.

Vijf exemplaren, ten deele gaaf.

De palpen zijn bij deze soort gevormd als bij Hehralcalis
,

het eindlid iets korter, de bijpalpen even sterk ontwikkeld.

Wortel en voorrand der voorvleugels zijn, meest slechts een

weinig, bij een zeer helderwitten <?, dien ik van Sumatra (Padang)

ontving, vrij sterk , donkergrijs bestoven. Vliegt ook op Java.

Makassar, Bonthain.

ISl.ünealis Guen., Belt. en Tyr. p. 271.

Twee exemplaren.

Makassar, Takalar. Ook op Java, Sumatra en in Zuidwest-Afrika.

C.

132. Diminutalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 242. —
PI. 5, fig. 1 (?).

Vier exemplaren.

De palpen zijn iets korter dan bij Hebraicalis en vooral het

eindlid minder ontwikkeld , daarentegen de bijpalpen even sterk.

Makassar; ook op Java.

133. Cuneolalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 243. -^

PI. 5, fig. 2.

Een $.

Bonthain.

Gen. 184Ô. OLIGOSTIGMA Guen., Snell.

Tijds. V. Ent. XIX (1875—76) p. 186—209.

L

B.

Ì34. Latifascialis Snell., 1. c p. 189 en 202, pi. 8 fig. 7, «, J.
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Een man.

Op de aangehaalde afbeelding in het Tijdschrift is de gele

streep over het midden der achtervleugels te breed (de voor-

rand moest breeder wit zijn); ook is de kleur dier streep te

bruin, evenals die van de zwart gerande smallere langs den

achterrand der voor- en achtervleugels.

Bonthain.

IL

435. Gibbosalls Guen., Delt. et Pijr., p. 262, pi. 9 f. 12 a—d. —
Snell., 1. c, p. 189 en 207, pi. 9 f. 12 a—e.

Een man.

Ook op de afbeelding dezer soort in het Tijdschrift zijn

verschillende aanmerkingen te maken. O. a. moest de grondkleur

der achtervleugels grijzer zijn en is de kleur van de midden-

streep en van de smallere zwart gezoomde op den achterrand

te roodachtig.

Makassar.

Gen. 185. CYMORIZAGuen. (non Led.).

136. Montenalls Snell, Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 244. —PI. 5,

fig. 3 en ^a (kop).

Een wijfje.

Makassar.

137. Fulvobasalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 244. —
PI. 5, fig. 4 en ^a (kop).

Een gave man.

Sedert de beschrijving dezer soort gedrukt is, heb ik ook

het j leeren kennen, waarvan Mr. Piepers een gaaf exem-

plaar op Java vond. Het is grooter dan de $ (vlugt 18 mm.),

de palpen zijn dunner en korter; lid 3 is aan de achterzijde

onbehaard. Verder is de grondkleur donkerder en onzuiverder

grijs
, de wortel der voor- en achtervleugels benevens de voor-

rand der voorvleugels niet helder oranjebruin Zooals bij den

<?, maar slechts een Weinig donkerder en grauwer dan hel

4
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overige. Eindelijk ontbreken de beide zwai'te stippen achter de

eerste dwarslijn der voorvleugels.

Van Cym. irrectalis Guen. vond Piepers mede eenige exem-

plaren op Java. De palpen zijn nog iets korter dan bij Ful-

vohasalis (vooral hun aan de achterzijde onbehaard eindlid) , de

bijpalpen even duidelijk (dus niet «très-courts et à peine visibles»,

zooals Guenée zegt), de sprieten eveneens, ook het aderstelsel.

Alleen ontbreekt bij mijne beide bovenvermelde soorten van

Gelebes het bij Irrectcdis $ voorkomende indruksel onder den

voorvleugelvoorrand , wat echter m. i. geene aanleiding kan

geven tot generieke afscheiding.

Makassar.

Gen. 186. CATACLYSTAHübn., Led.

G.

138. Vestigialis Snell., Midd. Sum., IV Lepid. p. 78.

Verscheidene exemplaren.

Maros. Komt ook op Java en Sumatra voor.

Gen. 187a. MARGAROSTIGHALed.

139. Bimaculalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 245. —
PI. 5, fig. 5 en ha (kop).

Een man en twee wijfjes.

Bij den $ zijn de palpen zoo lang als de kop, sikkelvormig

gebogen; lid 3 spits, 2 boven aan de buitenzijde iets ruig be-

haard. Ook het wortellid heeft eene langere beharing, die aan

de voorzijde als een spits baardje regt vooruitsteekt. Bij het

j zijn de palpen en ook de sprieten dunner dan bij de

andere sexe.

Bonthain, Balangnipa.

Gen. 187Ô. NYMPHICULASnell

Midd. Sumatra, IV Lepid. p. 78.

A.

140.Stipalis SnelU, Midd. Sum., IV. Lep. p. 78.

Twee mannen en een %i
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De beide eerste zwarte stippen bij den staarthoek der ach-

tervleugels zijn meestal ineengevloeid.

De afbeelding dezer soort heeft liet licht nog niet gezien.

Maros , Bonthain en ßantimorong. Ook op Java en Sumatra.

141. Infuscatalis SnelL, Tij ds. v. Ent. XXIII (1880) p. 246. —
PI. 5, fig. 6.

Een $.

Saleyer.

B.

142. Acuminatalis SnelL, Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 246. —
PI. 5, fig. 7.

Een <?.

Makassar.

Subfamilie C. CRAMBIDAE.

Gen. 193. SCIRPOPHAGATreits., Zeil.

143. Sericea Snell. , Midd. Swn. , IV. Lepid. p. 79.

Een dozijn wijfjes.

De man dezer soort is mij nog niet met zekerheid bekend.

Scirp. sericea is het uiterst gemeene vlindertje, genaamd:

de Landplaag, bedoeld op bladz. xxii van het verslag der op

24 Julij 1875 gehouden Algemeene Vergadering der Nederl.

Entom. Vereeniging (Piepers).

Overal waar op Gelebes werd verzameld.

Gen. 194. SGHOENOBIUSDup., Zeil.

144. Ochraceellus Snell., Midd. 8um.^ IV. Lepid. p. 79.

Verscheidene paren.

Overal waar verzameld werd. Schijnt op Celebes en ook op

Java gemeen te zijn.

Gen. 196. GALAMOTROPHAZeil.

145. Abjectella Snell., Tijds. v. Ent. XV (1872). p. 101, pi.

8, flg. 4.

Een paar wijfjes gelijk aan het Afrikaansche waarnaar ik

deze soort beschreef. Een waarschijnlijk daarbij behoorende.
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afgevlogen J* is kleiner en heeft geelachtig grijswitte voorvleu-

gels. Deze soort is ver verbreid en komt ook op Java voor.

De heer Piepers ving aldaar een zeer gaaf en frisch ?, dat

grooter en ook merkbaar lichter is dan het Afrikaansche en

de beide van Celebes. De kleur der voorvleugels is niet meer

dan grijsgeel en de donkere langsschaduw over het midden

veel duidelijker.

Makassar, Bonthain.

146. Fuscicostella Snell. , Tijch. v. Ent. XXIII (1880) p. 247. —
PI. 5, fig. 8.

Een S en twee wijfjes.

Bonthain, Makassar, Maros.

Gen. 197. ANGYLOLOMIAZeil.

147. Taprobanensis Zeil., Horae 1877 p. 23 (Sep.), pi. 1, fig. 8.

Verscheidene exemplaren dezer niet alleen op Ceylon, maar

ook op Java voorkomende soort.

Ik merk in het voorbijgaan op , dat Pulcherrimus Stau dinger

{Beri. Ent. Zeits. 1870 p. 194) uit Zuid-Oost-Rusland, geen

Crambus is, maar, volgens het aderbeloop, dat het meeste

gewigt in de schaal legt, eene echte Ancylolomia.

Gen. 199. DIPTYCHOPHORAZeil.

148. Amoenella Snell, Tijds. v. mt. XXIII (1880) p. 247. ~
PI. 5, flg. 9.

Makassar.

Gen. 201. CRAMBUSFabr., Zell.

149. Maiacellus Dup., Noct. X p. 61 pl. 270 flg. 1. —Zell. , CUI

et Cmmh. p. 17; id., Stett. Ent. Zeit. 1867 p. 390.

Een (?, niet verschillende van een Zuid-Europeschen , dien

ik van Dr. Staudinger ontving.

Makassar.

150. Troglodytellus Snell., Tijds. v. Ent. XV (1872) p. 103,

pl. 8, flg. 6.

Een ?, dat 15 mm. vlugt heeft en dus merkbaar grooter
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is dan de beide Afrikaansche , waarnaai' ik de soort beschicef.

Deze soort komt ook op Java voor.

Ader 5 der achtervleuyels is l)ij dit ç eii bij een Javaansch

aanwezig', hoewel zeer kort (gesteeld inet 4), doch diezelfde

ader der voorvleugels ontbreekt bij al mijne voorwerpen.

Makassar.

Subfamilie D. GALLERIDAE.

Gen. 203. MELISSOBLAPTES Zeil.

151. Rufovenalis Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 248. —
PI. 5, fig. 10.

Een <? en 3 wijfjes.

Zooals ik reeds mededeelde, komt deze soort ook op Java

voor. De voorrand der voorvleugels is bij het ? boven de

middencel en ader 7 soms geheel bleek purperkleurig roodgrijs.

In mijne beschrijving staat, dat de geheel ongeteekende

onderzijde bij den c? even donker is als de bovenzijde. Men

voege hierbij : der achtervleugels.

Makassar, Bonthain, Balangnipa.

Gen. 205. GALLERIA Fabr., Zell.

152. IVIacroptera Snell., Tljds. v. Ent. XXIII (1880) p. 249. —
PI. 5, fig. 11.

Drie wijfjes.

Makassar.

Gen. 207. DOLOËSSAZeil.

153. Viridis ZelL, Isis 1848, p. 859.

Drie exemplaren.

In de achtervleugels zijn ader 3 en 4 gesteeld, ontbreekt

ader 5 en is 7 met 8 verbonden. In de voorvleugels ontsprin-

gen 3 en 4 uit één punt, nabij 5; 7—9 zijn gesteeld, 7

loopt in de vleugelpunt uit en 9 ontspringt vóór 7 uit den

gemeenschappelijken steel; 10 en 11 zijn vrij.

Makassar , Bonthain , Maros.
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Subfamilie E. PHYCIDAE.

Gen. 211. NEPHOPTERYXZeil.

154. Anerastica Snell. , Midd. Sumatra IV, 1 Lepid. p. 81.

Een afgevlogen $.

Bonthain. Vliegt behalve op Sumatra en Celebes , ook op Java.

Gen. 220. MYELOIS Zeil.

155. Stibiella Snell., Tijds. v. mt. XV (1872) p. 104, pi. 8, f. 7, 8.

Twee exemplaren.

Bonthain. Deze soort ken ik van Angola, Madagascar,

Sumatra, Java en Celebes.

Gen. 243. EUZOPHERAZell.

156. Subterebrella Snell., Tijds. v. Ent. XXIII (1880) p. 250. ~
PL 5, flg. 12 en 12a .(^op).

Een paar.

Makassar.

Gen. 255. EPHESTIA Guen , Zell.

157. Passulella Barrett, Entom. Monthly Mag. XI (1875) p. 271.

Maros, Saleyer.

Ik houd deze soort, die mede op Java voorkomt en die ik

ook een paar malen in pakhuizen binnen Rotterdam heb ge-

vangen, voor eene oorspronkelijk exotische, even als KüJmiella

Zeiler. Zij is duidelijk van de verwante Elutella onderscheiden.

Maros, Saleyer,


